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ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá územím v centru Náchoda po bývalé textilní továrně 

Tepně, které se nachází na přechodu mezi historickou zástavbou centra a sídlištní 

zástavbou. Návrh vychází z problémové analýzy a využívá potenciálu místa, jeho 

limity i kvality. Konceptem je nová městská čtvrt s obytnou blokovou zástavbou 

doplněnou o občanskou vybavenost a kvalitní veřejná prostranství. V návrhu je 

zachována stávající budova továrny Bílá Tepna, pro kterou je navrženo nové 

funkční využití. Návrh je řešen s respektem na charakter místa, návaznost na 

okolní zástavbu a s důrazem na preferenci pěší dopravy před automobilovou. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

 

Náchod, Tepna Náchod, Bílá Tepna, zámecký kopec, centrum, město, zámek, 

brownfield, bloková zástavba, urbanismus, veřejný prostor, prostupnost, bydlení 

v centru, kultura, sport 

  



ABSTRACT  

The diploma thesis follows up the area in the center of Náchod along the former 

textile factory Tepna, which is located at the transition between the historical 

center and the housing estate. The proposal is based on problem analysis and 

uses the potential, limits and quailities of the area. The concept is a new urban 

quarter with a residential block of buildings complemented by civic amenities and 

high-quality public spaces. The design preserves the existing building of the Bílá 

Tepna, for which a new functional use is proposed. The proposal is solved with 

respect to the character of the place, the connection to the surrounding buildings 

and the emphasis on the preference of pedestrian traffic over the automobile 

traffic. 

KEYWORDS  
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structure, urbanism, public space, permeability, living in center, culture, sport 
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ÚVOD  

Diplomová práce se zabývá územím v centru Náchoda po bývalé textilní továrně 

Tepně, které se nachází na přechodu mezi historickou zástavbou centra a sídlištní 

zástavbou. Návrh vychází z problémové analýzy a využívá potenciálu místa, jeho 

limity i kvality. Konceptem je nová městská čtvrt s obytnou blokovou zástavbou 

doplněnou o občanskou vybavenost a kvalitní veřejná prostranství. V návrhu je 

zachována stávající budova továrny Bílá Tepna, pro kterou je navrženo nové 

funkční využití. Návrh je řešen s respektem na charakter místa, návaznost na 

okolní zástavbu a důrazem na preferenci pěší dopravy před automobilovou. 
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1. VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

 

Diplomová práce se zabývá územím v centru Náchoda po bývalé textilní 

továrně Tepně, která se nachází na přechodu mezi historickou zástavbou 

centra a novodobou sídlištní zástavbou. Cílem práce je návrh nové městské 

zástavby s fungujícími veřejnými prostranstvími, dopravou a funkčními 

plochami.  
 

2. ANALYTICKÁ ČÁST 
 

2.1 ŠIRŠÍ VZTAHY 

Královéhradecký kraj se dá charakterizovat jako zemědělsko-průmyslový 

kraj s bohatě rozvinutým cestovním ruchem. Nachází se v 

severovýchodních Čechách a protékají jím řeky Labe, Úpa, Metuje, Cidlina. 

Kraj je také typický přírodním bohatstvím. Je zde NP Krkonoše, CHKO 

Orlické hory a Polabská nížina. Je zde nejvyšší bod České republiky - 

Sněžka. Královéhradecký region má dobrou polohu u státních hranic a 

může využívat přeshraniční spolupráce. Jeho poloha je však i nevýhodou 

kvůli zvýšené nákladní tranzitní dopravě z Česka do Polska. Bývala okresní 

města jako Hradec Králové, Náchod, Jičín, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov 

fungují jako spádová města. Oproti tomu periferní obce jsou na tom hůř, 

jak po stránce technické infrastruktury, tak i vzdělání a dostupnosti. 

Důležitá pro kraj je Hradecko-pardubická aglomerace. Jde o nadregionální 

spolupráci, která byla založena na základě vzájemných vztahů. Množství 

lidí z Královehradeckého kraje dojíždí za prací a kulturou do Pardubického 

kraje a naopak. 

 

Okres Náchod je rozlohou nejmenší v Královéhradeckém kraji. Je 

ohraničen ze severu Broumovskou vrchovinou, z jihovýchodu Podorlickou 

pahorkatinou a ze západu Krkonošským podhůřím. Celý okresem protéká 

řeka Metuje, která se u Jaroměře vtéká do Labe. V okrese je poměrně 

rozvinutý cestovní ruch. Turisté jezdí do Teplicko-adršpašských skal, 

Babiččina údolí nebo do Kočičích skál. Zajímavý je také zámek v Náchodě, v 

Novém Městě nad Metují, dřevěný kostel ve Slavoňově nebo pevnost 

Josefov. Náchod byl založen na strategickém místě, kde se zemská stezka 

zužuje do průsmyku zvaného Branka. Přes Náchod se chodilo do Slezska i 

Německa a od roku 1945 do Polska. Je zde hraničí přechod 

Běloves/Kudowa Słone, který je na hlavní trase Praha-Varšava. Městem 

prochází intenzivní tranzitní doprava, v roce 2021 by se mělo začít se 

stavbou obchvatu Náchoda, který by měl zmírnit dopravu v centru města. 



Součástí Náchoda jsou lázně Běloves s pramenem IDA. Město bylo také 

známé textilním průmyslem, který zde byl rozšířený od druhé poloviny 19. 

století do počátku 20. století, kdy byl Náchod největším bavlnářským 

centrem Rakouska-Uherska. Byla zde textilní továrna TEPNA, která byla 

uzavřena. V současnosti má Náchod 19 979 obyvatel a skládá se z 10 

městských částí: Náchod, Staré Město nad Metují (připojeno 1924), 

Běloves (přip. 1949), Malé Poříčí (přip. 1949), Babí (přip. 1950), Bražec 

(přip. 1960), Pavlišov (přip. 1985), Lipí (přip. 1985), Jizbice (přip. 1985) a 

Dobrošov. Město žije bohatým kulturním životem. Celoroční program 

zajišťuje Regionální muzeum se stálou expozicí Dějiny Náchoda a 

Náchodska, Galerie výtvarných umění v bývalé zámecké jízdárně, Galerie U 

Mistra s palmou a Městská knihovna. Ve městě je řada spolků a 

občanských sdružení. Pravidelně se konají významné kulturní akce, kterou 

je Náchodská prima sezóna, Náchodské kulturní léto, Náchodský kulturní 

podzim, Vavřinecká pouť a Den fotografie. Akce podporuje město Kulturní 

a sportovní nadací města Náchod. Ve městě je i bohaté sportovní vyžití. Je 

zde Zimní stadion Na Strži, krytý plavecký bazén v ulici Pražská, fotbalové 

hřiště s atletickou dráhou a skate parkem. Další fotbalový stadion je v 

Bělovsi, kde je i tenisový areál. V Plhově se nachází Jiráskovo koupaliště s 

hřištěm na plážový volejbal a stolní tenis. 

 

2.2 ANALÝZA DEMOGRAFIE 

 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 

Poloha:  severovýchodní Čechy 

Rozloha:  4 759 km2  

Počet obyvatel:  551 089 

Pohoří:  NP Krkonoše, CHKO Orlické hory 

Nížiny:  Polabská nížina 

Řeky:  Labe, Úpa, Metuje, Cidlina  

Vodní nádrž:  Rozkoš 

Charakteristika:  zemědělsko-průmyslový kraj s bohatě 

                                                         rozvinutým cestovním ruchem 

 

"Nej" Královéhradeckého kraje: 

- nejvyšší bod ČR (Sněžka, 1 602 m n. m.) 

- nejvyšší průměrný věk obyvatel 

- nejvyšší sklizeň rybízu, druhá nejvyšší sklizeň třešní 

- nejvyšší podíl obyvatel nad 16 let nakupujících přes internet 

- druhý nejnižší objem komunálního odpadu na obyvatele 



- nejvíce ohrožený region nedostatkem pitné vody v případě nižších letních 

srážek 

 

V Královéhradeckém kraji byl v porovnání s ostatními kraji v ČR nejvyšší 

index stáří, a to 132 (podíl osob ve věku 65 let a více na 100 dětí do 15 let 

věku). V porovnání s ČR se poměrně velké množství lidí z kraje vystěhovalo 

a také přirozený přírůstek obyvatel v kraji se pohybuje v záporných číslech. 

Podíl nezaměstnaných osob v kraji je o 0,8 % nižší oproti ČR (ČR 3,1 %, 

Královéhradecký kraj 2,3 %, k 31. 12. 2018). V kraji je vysoká podnikatelská 

aktivita, připadá zde 200 podnikajících fyzických osob na 1000 obyvatel. 

 

NÁCHOD 

Počet obyvatel:  19 979 (r. 2018) 

Průměrný věk obyvatel:  43,8 

Hustota obyvatel:  604 obyvatel/km2 

Index stáří Náchod:  145,3; ČR: 121,4 (počet seniorů ve věku 

nad 65 na 100 dětí do 15 let věku) 

Podíl nezaměstnaných osob Náchod:  2,7 %; ČR: 3,07 % (podíl 

registrovaných nezaměstnaných ve věku 15-64 let) 

 

Tak jako v jiných městech dochází ke stárnutí obyvatel. Mladí lidé odchází 

do okolních větších měst nejčastěji za prací. Ve městě je také nedostatek 

bytů pro mladé. Za prací vyjíždí 1 413 obyvatel nejčastěji do Hradce 

Králové, Pardubic, Rychnova, Jaroměře a Broumova (pracujících celkem 8 

782). Do škol vyjíždí 710 žáků (celkem žáků 2 910). Lidé také dojíždí za prací 

do Polska, naopak z Polska dojíždí lidé za prací do Česka. 

 

2.3 ANALÝZA HISTORIE 

 

První písemná zmínka pochází z r. 1254. Původní trhová ves se nacházela v 

místě dnešního Starého Města. Podoba se nedochovala a její význam 

dokumentuje hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele ze 13. stol. Osada se 

nerozvinula v město, protože byl v pol. 13. století založen hrad rytířem 

Hronem z rodu Načeradiců na jiném strategickém místě a pod ním město, 

které bylo méně sevřené kopci a mělo více místa. Bylo využito místo mezi 

hradním kopcem a řekou Metují. Osu města, která prochází přes hlavní 

náměstí, tvoří původní Polská obchodní stezka. Na náměstí byl na poč. 14. 

stol. postaven kostel sv. Vavřince ve směru osy. Budovaly se hradby 

nejprve jen na východě, později i západě na kopci. Město bylo rozšířeno o 

dvě předměstí - Horské a Krajské a byla vybudována další hlavní ulice - ul. 



Českých bratří. Po bourání hradeb docházelo k zahušťování zástavby. V 16. 

stol. vznikala další předměstí - Nový svět a Plhov. Hrad byl na přelomu 16. 

a 17. století přestavěn na renesanční zámek. Důležitým bodem v rozvoji 

města bylo zbudování železnice (otevřena 1875). Začínal se rozvívet 

průmysl. Byla zbudována nová silnice mimo náměstí z Hradce Králové přes 

Jaroměř a Skalici. Zvyšoval se počet obyvatel. V 80. a 90. letech zaujímaly 

továrny urbanisticky cenné plochy města. Náchod spolu se Starým 

Městem a Bělovsí tvořili silnou průmyslovou aglomeraci. Vznikla textilní 

továrna Tepna Náchod, Přádelna v Babí a Goldschmied - Kubeček. Byla 

budována i reprezentativní výstavba - Nová radnice (1904) a domy na 

náměstí. Ve 20. letech 20. století byla trasa řeky Metuje regulována, byl 

napřímen její tok a niva řeky byla zastavěna.  Vznkly nové čtvrti: Klínek, 

Ikarie, Kašparák, Pdroudenská, Skalka, Branka, Babí - kolonie řadových 

dělnických domů. Od roku 1990 je Náchod památkovou zónou. 

V současnosti je Náchod okresní město s množstvím historických památek, 

ať už je to renesanční zámek s francouzskou zahradou, gotický kostel sv. 

Vavřince a budova pošty na Masarykově náměstí, nebo komplex 

vojenského opevnění z r. 1938. Náchod má i bohatou literární minulost, 

pochází odtud Alois Jirásek a Josef Škvorecký. Náchod je známý i díky 

Lázním Běloves a minerálním pramenem Ida. V příštích letech se bude 

také revitalizovat zámecký kopec a měl by se tím propojit s Karlovým 

náměstím. Náchod je hraničním městem s přímou vazbou na polskou 

Kudowu Zdrój a jiná blízká polská města. Z dříve průmyslového Náchoda 

se zachovaly hlavně textilní, gumárenská a elektrotechnická odvětví.  

 

TEPNA NÁCHOD 

Počátky Tepny Náchod sahají až do r. 1867, kdy Isaac Mautner se svým 

synem Isidorem barvili a bělili látky v malé provozovně na Strnadově ulici v 

Plhově. Továrnu založil v r. 1882 v Plhově na místě dnešní Tepny. Nechal 

postavit mechanickou tkalcovnu bavlněného zboží, kam přestěhoval 

barvírnu indigem i bělidlo. V tomto roce založil i jeho syn Isidor Mautner 

firmu - přádelnu bavlny. Továrně se dařilo a byla potřeba ji rozšířit. V r. 

1907 byla provedena přístavba a postavena přádelna. Rok na to postavili 

naproti závodu elektrickou centrálu - dnešní teplárnu. V další letech přišlo 

období krize a továrna byla ve ztrátě. 1. světová válka a vojenské zakázky 

přinesly továrně zisk. V té době měla přádelna okolo 900 zaměstnanců a 

tkalcovna okolo 890 zaměstnanců. Firmě se dařilo natolik, že pro své 

zaměstnance budovaly Mautnerovy textilní závody byty pod kaplí 

Zvěstování Panny Marie a ve Wolkerově ulici. Byly také postaveny jesle pro 

děti pracujících žen. Pro zásobování materiálem do továrny i uhlím do 



elektrické centrály byla provedena železniční vlečka. V r. 1922 byla továrna 

přejmenována na Mautnerovy textilní závody. V r. 1938 byla postavena 

Bílá Tepna, která původně sloužila jako přádelna. V r. 1949 byly textilky v 

severovýchodních Čechách sdruženy a vznikl Národní podnik Tepna. 

Továrna se dál už moc nerozšiřovala z důvodu nedostatku místa ve městě. 

Pouze byla vybudována vodárna a čistička odpadních vod. Počet 

zaměstnanců stále klesal. V r. 1970 byl založen Tepna klub, který byl v 

budově naproti Bílé Tepny u Plhovské ulice. V přízemí byly kanceláře, 

jídelny, šatny a sociální zařízení. V prvním patře byla taneční kavárna, ve 

druhém pak divadelní sál. Po r. 1989 se ve velké míře začalo dovážet zboží 

z ciziny a v továrně se postupně snižovala výroba. V r. 2006 továrna 

zkrachovala a byla prodána v aukci. Bílou Tepnu koupila holandská 

společnost Protivítr s úmyslem přestavby na byty. Střední část továrny 

Tepny byla zbourána a prodána v r. 2005 společnosti Lidl, která zde 

postavila svou prodejnu a parkoviště. Naproti továrny přes ulici Plhovská 

stojí dřívější stará tkalcovna, která je propojena můstkem s hlavní 

budovou. V budově sídlil Komunální podnik, potom učňovská škola pro 

textilní a gumárenský obor, potravináře a švadleny. Později budova 

sloužila jako sklady, dnes v ní sídlí projekční kancelář Aspro. Naproti této 

budově je bývalá tkalcovna, z části zbouraná. Až v nedávné době se 

podařilo městu Náchod odkoupit velkou část pozemků. Továrna chátrala a 

v r. 2013 začala demolice objektů Tepny. Jediné objekty, které se 

dochovaly, jsou tovární hala u ulice Za Továrnou, která byla 

zrekonstruovaná do původní podoby a stále slouží průmyslu. Další 

zachovanou budovou je Bílá Tepna u ulice Tepenská, která je momentálně 

nevyužitá. 

 

2.4 ANALÝZA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

 

Hlavními kritérii pro posouzení kvality veřejného prostranství je vyřešená 

doprava, pocit bezpečí, možnost chodit, sedět a naslouchat, přirozené 

měřítko a estetická kvalita. 

Masarykovo náměstí se nachází v centru města, tvoří střed historického 

jádra. Je to hlavní náměstí a důležitý uzel pro pěší. Náměstí je přístupné z 

nádraží ulicí Kamince a Palackého chůzí zhruba 5 minut. Na ose náměstí je 

postaven kostel sv. Vavřince, v předprostoru kostela je sousoší Nejsvětější 

Trojice, socha sv. Jana Nepomuckého a socha Panny Marie. Náměstí je 

obklopeno historickou zástavbou - starou barokní radnicí, novorenesanční 

radnicí a měšťanskými domy. Náměstí má plochu 11 500 m2, z toho pro 

pěší je plocha 3 500 m2. Největší část plochy zabírají parkovací stání, je jich 



zde 165. Hlavní pobytový prostor s lavičkami a vysázenými stromy je u 

kašny a sochy spisovatele Josefa Škvoreckého. Náměstí je kvalitní po 

estetické stránce, ale kvůli převládající automobilové dopravě není příliš 

uzpůsobeno pro pobyt chodců na náměstí. 

Karlovo náměstí se nachází v centru města na hranici řešeného území. Ze 

tří stran je ohraničeno blokovou zástavbou, ze severozápadní strany je v 

současnosti neukončeno. V minulých letech prošlo revitalizací, kdy bylo 

náměstí vybaveno mobiliářem a doplněno zvonkohrou, ale kvůli 

nedostatečné občanské vybavenosti na náměstí není plně využíván jeho 

potenciál. V příštích letech byl měl být dokončen závěr náměstí 

schodištěm k zámku. Plocha náměstí je 1 900 m2, z toho pro pěší je plocha 

1 000 m2. 

Předprostor nádraží tvoří hlavně plochy zeleně jako bariéra mezi 

nástupišti a dopravou v ulici Kladská. Prostor je ohraničen nádražní 

budovou a bytovými domy.  

Plhovské náměstí je hranicí mezi řešeným územím a Plhovským 

sídlištěm. Je to otevřený prostor ohraničený silnicí I/14 a průmyslovou 

halou u ulice Za Továrnou. Je tvořeno převážně travnatými plochami s 

vzrostlými stromy. 

Husovo náměstí se nachází dál od centra, blíže k Metuji. Je zde dětské 

hřiště Prokopa Velikého. Ze tří stran je ohraničeno bytovými domy a 

objektem Policie ČR, z jihu je ohraničeno Metují.   

Denisovo nábřeží je dlouhé zhruba 600 m. V nedávné době bylo 

revitalizované. Byla provedena parková úprava, vydlážděny chodníky a 

nábřeží bylo doplněno o mobiliář. Podél nábřeží jsou rodinné a bytové 

domy. Nábřeží je klidnou lokalitou, doprava v přilehlé ulici je klidná a řeka 

vytváří příjemné prostředí. 

Mánesovo nábřeží se rozprostírá od Husova náměstí směrem na východ. 

Podél nábřeží jsou postaveny bytové domy o osmi až jedenácti podlažích a 

část starší blokové zástavby o dvou až třech podlažích. Podél nábřeží vede 

potrubí plynovodu, které brání přístupu k řece a místy i výhledu na ni.  

Park u okresního soudu je důstojným předprostorem správní budově. Je 

lichoběžníkového tvaru, vymezen okresním soudem a ulicí Pražská. 

Park u ulice Českých bratří je předprostorem čtyřem soliterním bytovým 

domům a tvoří bariéru k dopravně frekventované ulice Pražské. 

Park u celního úřadu je čtvercového tvaru. Vytváří předprostor celního 

úřadu a klidné prostředí pro okolní domy. 

Park u kostela sv. Michaela vytváří příjemné okolí kostela a Jiráskova 

gymnázia, které se nachází přímo u parku. Je zde Lípa svobody. 

 



2.5 ANALÝZA ZELENĚ A VODNÍCH TOKŮ 

 

METUJE  

Řeka v severovýchodních Čechách, která částí zasahuje i do Polska. Je 

dlouhá 77,2 km, z toho sjízdných je 69 km. Pramení v Broumovské 

vrchovině. První přítoky vtékají do Metuje v národní přírodní rezervaci 

Adršpašsko-teplické skály. V Jaroměři vtéká Metuje do Labe a její vody jsou 

odváděny do Severního moře. Průměrný roční průtok Metuje je 6,08 m3/s 

(pro porovnání: Labe 71,8 m3/s, Dřevnice 3,15 m3/s). Kvalita vody v řece je 

v II. a III. třídě, tedy mírně znečištěná a je to dáno nedostatečným 

odkanalizováním a čištěním odpadních vod. Největší povodně Náchod 

postihly ve 2. polovině 19. století, v tomto období trápily povodně celé 

území Česka. Nebezpečnější než Metuje byl její přítok Radechovka, která 

byla o dost prudší. Ve 20. letech 20. století byla Metuje zregulována a její 

tok byl narovnán a posunut místy až o 70 m z důvodu povodní a větších 

orných ploch. Ve 30. letech se Radechovka několikrát rozvodnila a poté 

byla zatrubněna. V Náchodě jsou dva náhony. První je v Bělovsi u pramenu 

Ida. Druhý náhon je u ulice Bratří Čapků, je v soukromém vlastnictví firmy 

ATAS a je veřejně nepřístupný. Podél Metuje je téměř v centru města 

Mánesovo nábřeží, podél kterého jsou postaveny solitérní bytové domy.  

 

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA BŘEZINKA  

Březinka je ze severu ohraničena Bělovsí (část Náchoda), z východu 

hranicemi s Polskem. Důvodem ochrany jsou bučiny a smíšené jasonovo-

olšové lužní lesy. Je zde několik pěchotních srubů, z nich nejznámější je 

srub Březinka. 

 

2.6 ANALÝZA DOPRAVY 

 

Náchod je vytížen frekventovanou tranzitní dopravou hlavně kvůli své 

poloze při hranicích s Polskem. Největší dopravní zátěž je v ulici Pražská 

(silnice I/33), která vede směrem na Hradec Králové, kde se napojuje na 

dálnici D11 (Hradecká dálnice, Praha - Hradec Králové). Denně tudy 

projede 17,6 tis. vozidel. Další vytíženou komunikací je pak ulice Kladská 

(silnice II/303), kde denně projede 11,8 tis. vozidel. Ulicí Běloveská (silnice 

I/33) denně projede 7,6 tis. vozidel denně. V ulici Plhovská (silnice I/14), 

která vede kolem řešeného území, denně projede 7,8 tis. vozidel. Po 

vybudování Náchodského obchvatu by podle předpokladu ŘSD měla 

klesnout dopravní zátěž o 45% a ze silnice I/14 se má stát komunikace 

místní sběrná. Pro představu jsem porovnala hustotu dopravy s ulicí 



Veveří, kudy denně projede nad 5 tis. vozidel, ale na rozdíl od ulice 

Pražské, Kladské, Běloveské a Plhovské je zde vyloučena nákladní doprava.  

 

ŽELEZNICE 

Trať, která prochází celým městem, spojuje Náchod s Václavicemi a 

Strakočí v Královéhradeckém kraji. Denně odjede z nádraží v Náchodě 

okolo 70 vlaků s osobní přepravou a mimo to projíždí Náchodem nákladní 

železniční doprava. Železnice v Náchodě vede z větší části na železničním 

násypu, který je místy až 6 m vysoký. 

 

AUTOBUS 

Z Náchoda je dobré dopravní spojení směrem na prahu i do Polska do 

města Kudowa Zdrój. Ve městě jezdí MHD, ale není moc využíváno i 

přesto, že byly sníženy ceny jízdného. Obyvatelé Náchoda raději jezdí 

autem nebo chodí pěšky. 

 

PĚŠÍ DOPRAVA 

V centru města je jen několik ulic pouze pro pěší, ve většině ulic jezdí 

automobilová doprava a i většina veřejných prostranství slouží spíše pro 

auta než pro chodce. Jedna z možností, jak přizpůsobit město chodcům, je 

omezit vjezd aut do centra a přesunout parkovací plochy na plochy, které 

jsou v dostatečné blízkosti centra.  

 

2.7 ANALÝZA OBČANSKÉ VYBAVENOSTI 

 

Největší nabídka obchodů a služeb je v centru města na Masarykově 

náměstí a v přilehlých ulicích, které jsou také hlavní pěší trasy z nádraží do 

centra. Na Masarykově náměstí dominuje kostel sv. Vavřince, hotel U 

Beránka, Nová radnice a budova pošty. Z analýzy vyplývá, že občanské 

vybavenosti směrem od centra ubývá a převládá funkce bydlení. V 

řešeném území se nachází bytové domy s občanskou vybaveností v 

parteru podél ulice Kamenice, objekt Lidlu a k němu přilehlé parkoviště, v 

současnosti nevyužitá průmyslová hala Bílá Tepna a hala využívaná pro 

lehký průmysl. Zásadními objekty v řešeném území je budova Městské 

knihovny Náchod v ulici Kamenice a Prior na nároží Karlova náměstí a ulice 

Příkopy.  

 
2.8 ANALÝZA VLASTNÍKŮ POZEMKŮ 

 

Největší část řešeného území je ve vlastnictví města Náchod. Tato část 



tvoří 35 % plochy, 35 560 m2. Další velkou plochu vlastí Lidl, Česká 

republika v. o. s. (14,5 %, plocha 14 715 m2) a Protivítr - invest s. r. o. (11,5 

%, plocha 11 706 m2). ŘSD vlastní 4,5 % řešeného území o ploše 4 700 m2 

a zbylých 34,5 % o ploše 34 900 m2 vlastní množství soukromých vlastníků. 

V současné době město jedná o koupi zbylých pozemků areálu Tepny, 

konkrétně o pozemky ve vlastnictví společnosti Protivítr - invest a Lidlu. 

 
2.9 ANALÝZA ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

Z územního plánu vyplývá, že největší část řešeného území tvoří plocha 

přestavby. Navržené jsou plochy bydlení smíšené - obytné městské. V další 

části, kde se v současnosti nachází Lidl a parkoviště, jsou plochy bydlení 

smíšené - obytné městské. Návrh bude v části respektovat vymezení ploch. 

Plochy obytné městské budou doplněny plochami občanské vybavenosti, 

plochami sportu a plochami dopravní infrastruktury. 

 
2.10 ANALÝZA PODLAŽNOSTI 

 

V centru Náchoda je většina domů tří až pětipodlažních. Jižně od centra je 

několik vícepodlažních solitérních bytových domů. Další vícepodlažní 

bytové domy se nachází severně od řešeného území, kde je Plhovské 

sídliště. V řešeném území jsou podél ulice Kamenice městské domy o 

jednom až pěti podlažích, Bílá Tepna je také pětipodlažní, ale jedná se o 

průmyslový objekt s větší výškou podlaží. Nejvyšším objektem v řešeném 

území je bytový dům o devíti nadzemních podlažích u ulice Tepenská. 

 
2.11 ANALÝZA PROBLÉMŮ ÚZEMÍ 

 

Problémem Náchoda, stejně jako jiných českých měst, je rozšiřování 

zástavby do volné krajiny. Ve městě je množství volných ploch a 

nedostavěných nároží, které je možné využít pro novou zástavbu. Dalším 

velkým problémem ve městě je doprava, která je velmi frekventovaná a i 

mimo dopravní špičku je problém projet městem. To je dáno polohou 

Náchoda při hranicích s Polskem, kdy přes město jezdí množství aut právě 

mezi Českou republikou a Polskem. Dopravní situace by měla být vyřešena 

v blízké době severním obchvatem Náchoda. Výhodou řešeného území je 

hlavně jeho pozice v centru a také zájem města o jeho budoucnost. Město 

má v plánu odkoupit zbývající plochy po bývalé továrně a vypsat 

architektonickou soutěž na návrh nové zástavby. Potenciálem místa je 

jeho propojení se stávající zástavbou historického centra a vytvoření nové 



městské bytové struktury.  

 

LIMITY ÚZEMÍ 

Hlavními limity území, které vyplývají z analýz, jsou dopravně 

frekventovaná ulice Plhovská, nízká hladina podzemní vody, která 

zamezuje výstavbu více podzemních podlaží, průmyslové plochy kolem 

řešeného území, kterými jsou Teplárna Náchod a stávající průmyslová hala 

po bývalé Tepně v současnosti využívaná pro lehký průmysl, objekt Bílá 

Tepna, který je nevyužitý a chátrá, a terén, který je ve větší části řešeného 

území rovinatý a směrem k zámeckému kopci svažitý. 

 

KVALITY ÚZEMÍ 

Řešené území má dobrý potenciál díky své poloze blízko historického 

centra města, blízko autobusového a vlakového nádraží. Část území je 

obklopena zelení zámeckého kopce. Na území jsou výhledy z okolních 

kopců, ze zámku a z kaple Zvěstování Panny Marie. Řešené území je na 

hranici mezi historickou zástavbou centra a sídlištní zástavbou ze severu. 
 

3. NÁVRHOVÁ ČÁST 

3.1 KONCEPT 

Řešené území je ohraničeno z jihu historickou zástavbou města, ze severu 

novodobou sídlištní zástavbou Plhovského sídliště, z východu území 

lemuje dopravně frekventovaná ulice Plhovská a Teplárna Náchod. Ze 

západu je území ohraničeno zámeckým kopcem. Návrh vychází z 

problémové analýzy a využívá potenciálu místa, jeho limity i kvality. 

Konceptem je nová městská čtvrt s obytnou blokovou zástavbou 

doplněnou o občanskou vybavenost a s kvalitními veřejnými 

prostranstvími, která jsou bezpečná a umožňují chodit, sedět a naslouchat. 

V návrhu je zachována stávající budova továrny Bílá Tepna, pro kterou je 

navrženo nové funkční využití. Návrh je řešen s respektem na charakter 

místa a návaznost na okolní zástavbu. Nová městská čtvrť navazuje na 

centrum města ulicí Kulturní u Karlova náměstí, která spojuje Karlovo 

náměstí s ulicí Příkopy. Stávající zástavba je doplněna novou tak, aby 

vznikly jednotlivé kompaktní bloky. Celým územím prochází hlavní ulice, 

která spojuje stávající ulici Tepenskou a nově navrženou ulici Sportovní. 

Navržené ulice v řešeném území jsou pracovně pojmenované podle 

občanské vybavenosti v ulici, a to ulice Kulturní, Sportovní, Obchodní, Za 

Bílou Tepnou a Prostřední. 

 



3.2 NÁVRH ZÁSTAVBY 

Navržená zástavba je tvořena obytnými bloky. V jednotlivých blocích jsou 

navržena parkovací stání v 1. podzemním podlaží, kde jsou i sklepní koje k 

jednotlivým bytům a technické místnosti, a ve vnitrobloku parteru. Stání pro 

handicap jsou v blízkosti vstupů do jednotlivých domů. V parteru je 

občanská vybavenost. U hlavních vstupů do domů je navržena plocha pro 

domovní odpad. Přístup do vnitrobloku je buď u jednotlivých hlavních 

vstupů do domů nebo z ulice schody do 2. nadzemního podlaží, které 

budou uzamykatelné. Vjezdy do garáží v parteru a v 1. podzemním podlaží 

budou opatřeny bránou v ulici a budou na noc zavírány. Typická podlaží 

jsou navržena převážně s malometrážními byty. V posledních nadzemních 

podlažích jsou navrženy byty o ploše od 49 m2 do 138 m2 s terasami a 

lodžiemi. Střechy jsou navrženy zelené s terasami přístupné z 

komunikačních jader. Vnitrobloky jsou řešeny jako travnaté plochy 

rozdělané na více části chodníky, které spojují jednotlivé vstupy do domů. 

Uprostřed vnitrobloku jsou pobytové plochy s lavičkami a stromy 

orientované na jihozápad s výhledem na zámek Náchod. V řešeném území 

je navrženo 733 bytů o velikosti od 28 m2 po 138 m2. Předpokládaný počet 

obyvatel v řešeném území je 1833. V parteru je navržena občanská 

vybavenost a pronajímatelné kanceláře. Obytné bloky jsou rozděleny na 

jednotlivé domy, do kterých je vždy navržen hlavní vstup a několik 

vedlejších vstupů pro občanskou vybavenost a kanceláře. Na území jsou 

navrženy tři pronajímatelné prostory o větších podlažních plochách pro 

občanskou vybavenost. Podél ulice Plhovské jsou navržena podélná 

parkovací stání a pásy zeleně, které oddělují vozovku a chodník. Mezi 

obytným blokem v ulici Sportovní a průmyslovou halou je navržena zeleň, 

která je přechodem mezi plochou průmyslu a obytnou městskou zástavbou. 

Okolí parkovacího domu v ulici Za Továrnou je doplněno travnatými 

plochami a stromy, které oddělují parkovací dům od okolní stávající 

zástavby rodinných a bytových domů. Tato plocha zeleně navazuje na zeleň 

na druhé straně ulice. 

 

3.3 ODSTRANĚNÍ A PŘESUNUTÍ OBJEKTŮ 

 

V současnosti se v řešeném území nachází několik objektů, které se již 

nevyužívají, jsou ve špatném stavebně technickém stavu nebo jsou 

nevhodné svým umístěním nebo měřítkem vůči okolní zástavbě. Tyto 

objekty jsou navržené pro odstranění nebo pro přesun na vhodnější místo, 

čím se uvolní pozemky v řešeném území pro nové objekty domů s 

převládající funkcí bydlení. Odstraněny budou garáže podél ulice Příkopy, 

prodejnu s autodíly u Prioru, solitérní bytový dům u Karlova náměstí. Lidl, 



který se v současnosti nachází téměř v centru řešeného území, bude 

přemístěn do bloku u ulice Sportovní. 

 

3.4 NÁVRH FUNKČNÍHO ŘEŠENÍ 

 

Náchod je město, které se rozvinulo díky textilnímu průmyslu. Ten se 

postupem času omezil na určité průmyslové plochy ve městě. Budova Bílé 

Tepny v řešeném území v ulici Tepenská má potenciál pro nové využití, 

které by mohlo nabídnout mladým lidem uplatnění. Je zde navržen Výzkum 

a vývoj pro Chemicko-technologickou fakultu Univerzity Pardubice, v 

parteru je vědecká knihovna, restaurace a pronajímatelné kanceláře. V 

dalších podlažích je navrženo ubytování pro pracovníky a studenty 

výzkumu. S výstavbou městské obytné čtvrti přibude množství nových 

obyvatel a zvýší se tak potřeba školy. Ta je navržena v ulici Obchodní. V ulici 

Sportovní je navržena tělocvična, která bude využívána žáky základní školy i 

obyvateli města. Lidl, který je v současnosti postaven téměř v centru 

řešeného území, bude zasazen do obytného bloku u ulice Plhovská. Příjezd 

pro zásobování je z ulice Sportovní. V domě na rohu ulic Hurdálkova a 

Kamenice je navržena administrativa. Ostatní zástavba je navržena jako 

obytná městská. V jednotlivých obytných blocích je v parteru navržena 

občanská vybavenost. V parterech domů, které jsou orientované uliční 

fasádou na jihozápad a jsou otočeny směrem k zámku, je preferováno 

stravování. V ostatních parterech domů jsou navrženy služby a obchody. V 

parterech u průmyslové haly a v ulici Sportovní jsou navrženy 

pronajímatelné malometrážní kanceláře. 

 

3.5 BILANCE 

 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Plocha řešeného území:  101 581 m2 

Plocha zastavěná: 21 405 m2 

Plocha nezastavěná: 80 176 m2 

Procento zastavění: 21 % 

 

Plocha bouraných objektů: 2 979 m2 

Počet přestěhovaných obyvatel:  162 

 

NOVÝ STAV 

Plocha stávající zástavby:  18 426 m2 

Plocha navržené zástavby: 35 591 m2 

Procento zastavění: 53 % 



 

Plocha bytů: 

HPP (hrubá podlažní plocha):  55 296 m2 

ČPP (čistá podlažní plocha, 80% HPP):  44 237 m2 

Počet bytů:  733 

Počet obyvatel:  1833 

 

HPP k pronájmu: 20 056 m2 

HPP občanské vybavenosti: 6 256 m2 

HPP Bílé Tepny: 17 600 m2 

HPP parkovacího domu: 5 200 m2 

 

Počet navržených odstavných stání: 865 

Počet navržených parkovacích stání: 236 

 

 

3.6 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

Náměstí i přilehlé ulice jsou řešené jako pěší zóny. V ulici Sportovní je zóna 

30 a ulice Příkopy je obytná, kde vozovka a chodník jsou v jedné výškové 

úrovni a rychlost je omezena na 20 km/h. Řešené území je dopravně 

napojeno na ulici Plhovskou třemi komunikacemi. První napojení je stávající 

v ulici Tepenská, kde je navržena obousměrná slepá komunikace s kolmým 

parkováním. Druhé napojení je v ulici Prostřední, která je také slepá a je 

navržena s podélným parkováním. Třetí napojení je ulicí Sportovní, která 

spojuje stávající ulice Tepenskou a Příkopy. V části této ulice jsou podélná 

stání K+R (Kiss and Ride), která slouží pro krátké zastavení a nastoupení 

nebo vystoupení osob. Stání jsou navržena pro základní školu a tělocvičnu. 

Parkování pro rezidenty je v hromadných garážích v jednotlivých blocích. 

Kvůli vysoké podzemní vodě je navrženo pouze jedno podzemní podlaží a 

parkování je v 1. podzemním podlaží i ve vnitrobloku v parteru. Nad 

garážemi v parteru je navržena vegetační střecha. Vjezd do hromadných 

garáží je vždy jeden společný pro celý blok. Parkovací stání pro návštěvníky 

občanské vybavenosti jsou v ulicích a v parkovacím domě, do kterého je 

vjezd z ulice Za Továrnou. Autobusové a vlakové nádraží je vzdálenost 

zhruba pět minut chůze od Bílé Tepny. Další zastávka autobusu je na kraji 

plhovského sídliště u průmyslové haly. 

 

 

 



3.7 URBANISTICKÝ DETAIL 

 

NÁVRH 

Urbanistický detail řeší náměstí v nově navržené městské čtvrti. Náměstí 

navazuje na obchodní ulici, která prochází celým řešeným územím, a na 

ulici podél stávající Bílé Tepny. Je uzpůsobeno jakýmkoli akcím, které se 

konají v Náchodě v průběhu roku. Na jaro zde může probíhat Studentský 

festival Náchodská Prima sezóna, v létě koncerty pod širým nebem a 

Folkový festival „Ostrovy", na podzim Martinské hody a v zimě zde mohou 

být vánoční trhy. Prostor je vymezen blokovou zástavbou bytových domů s 

občanskou vybaveností v parteru a bydlením v ostatních podlažích. Náměstí 

je dlouhé s osou orientovanou východ-západ a v čele je ukončené Domem 

kultury. Náměstí je rozděleno na tři části. První část vytváří předprostor 

domu kultury, druhá část je klidná s šikmými pobytovými plochami a 

vodním prvkem. Plochy svým tvarem zdůrazňují výhled z náměstí na zámek 

Náchod. Poslední část je navržena s intenzivní zelení a travnatými plochami. 

 

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Náměstí je vymezeno a opticky rozšířeno pruhy dlažby z tmavých 

dlažebních kostek. Světlá dlažba je navržena kamenná. Travnaté plochy v 

části náměstí jsou lemovány betonovými sokly, které jsou opatřeny 

dřevěnými rošty. Jsou osvětleny led pásky v drážkách soklu a ve třech 

místech jsou navrženy zásuvky a USB pro dobíjení telefonu. Je navrženo 

pítko pro lidi i pro psy, které je součástí betonového soklu. Odpadkové koše 

jsou také součástí soklu. Osvětlení náměstí je pomocí lamp. V obchodní ulici 

je navržena dlažba kamenná světlá a tmavá.   

  



ZÁVĚR  

Výsledkem diplomové práce je urbanistická studie, která řeší novou zástavbu v 

návaznosti na historické centrum města. Práce splňuje stanovené cíle a to návrh 

nové městské čtvrti s fungujícími veřejnými prostranstvími. Převážně jsou navrženy 

obytné bloky, které jsou doplněny občanskou vybaveností. Návrh ukazuje, jak je 

možné využít cenné pozemky v centru města.  
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